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 المحاضرة األولى: مدخل الى مراقبة التسيير
I-   :التطور التاريخي لمراقة التسيير 

 مَر ىذا التطور بأربعة مراحل ؽلكن ابرازىا يف النقاط التالية:      
  :وحسب 9145اىل غاية سنة  9191ودتتد من سنة المرحلة األولى M. foilو P.Jouault   كاف

 يف ىذه الفًتة منصبا على ترشيد العمليات االنتاجية القاعدية؛االىتماـ 
 :ارتكز االىتماـ فيها على البحث عن األمثلية  9161اىل غاية سنة  9145دتتد من سنة  المرحلة الثانية

 وادلؤشرات ادلالية؛
 :يف ىذه الفًتة تبلور ادلفهـو العاـ دلراقبة التسيَت ومت  9111اىل غاية  9161دتتد من سنة  المرحلة الثالثة

 االىتماـ باألبعاد ادلتعددة هبا؛
 :وتركز على البعد االسًتاتيجي واألولويات االسًتاتيجية دلراقبة التسيَت  9111سنة تبدأ من  المرحلة الرابعة

 باإلضافة اىل مفهـو االستثناء.
 ومت ابتكار وتطوير أدوات وتقنيات تساعد على الرقابة يف كل مرحلة من ىذه ادلراحل. 

II- مرقبة التسيير: المفهوم واألىداف 
( واليت ال يستلطفها contrôle de gestionالًتمجة احلرفية للكلمة الفرنسية )كلمة مراقبة التسيَت ىي إف        

الفرنسيوف أنفسهم إذ تعٍت )التحقيق والتدقيق يف مدى احًتاـ ادلعايَت ، العقوبة ( ومثل ىذا ادلعٌت يثَت التخوؼ 
 لدى األشخاص ويبعدىا كليا عن ىدفها واجتاىها الصحيح.

فيطلق عليها اسم الرقابة اإلدارية أو احملاسبة اإلدارية واليت ترمجت بدورىا من الكلمة أما يف ادلشرؽ العريب       
واليت تعٍت )القيادة والتحكم يف  management controlاإلصلليزية )أكثر حتديدا من أمريكا الشمالية( 

بذكاء ومثل ىذا ادلعٌت  التسيَت ( وادلتحكم يف التسيَت ىو الشخص الذي ػلسن الشراء، التصنيع بفعالية والبيع
سيزيل اخلوؼ ويشعر األشخاص باألماف وغلعلهم يتخذوف أفضل القرارات لبلوغ ذلك وبتايل سيتجاوزوف قاعدة 

 وخلية مراقبة التسيَت.
II.0- معو، واختلف  مراقبة التسيَت منذ ظهوره مبفهـو ادلؤسسة وتطور: ارتبط مفهـو مفهوم مراقبة التسيير

إذا أردنا تعريف مراقبة التسيَت صلد أنفسنا أماـ خَت من فًتة إىل أخرى ومن شخص إىل آخر. ألمنظور ومنطق ىذا ا
الذي يكتنف اللفظ إذ يتكوف من عبارتُت رقابة وتسيَت وكاذلما لو  عدد كبَت من التعاريف ادلختلفة، بسبب الغموض

 باعدة شلا تسبب يف صعوبة حصر مفهومو.زلتوى متنوع واجلمع بينهما قد يؤدي إىل ظهور مفاىيم متباينة وحىت مت
وىل: " مراقبة التسيَت ألدلوايل والذي يتناسب والزاوية اومن بُت التعاريف اليت أعطيت دلراقبة التسيَت اخًتنا التعريف ا

 .نشطة اليت تساىم يف حتقيق أىداؼ ادلنظمة"األفيذ عبارة عن عملية موجهة لتحفيز ادلسؤولُت وحثهم على تن
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ؿ موارد ادلنظمة بفعالية وكفاءة الساليب اليت تضمن استغألدوات وااألا التعريف باستعماؿ رلموعة من ذونضيف ذل 
 تامة.

 :التالية من التعريف ؽلكن استنتاج خصائص مراقبة التسيَت
 ال؛ملية وليست عماؿ انفراديا منعز تعترب ع -
 ؛شخاص على تنفيذ ادلهاـاألوحتفيز تعمل على حث  -
 ؛العملية وىي حتقيق أىداؼ ادلنظمةتبُت الغاية من  -
 ؛دوات والتقنيات لتنفيذ العمليةاألشخاص تستعُت مبجموعة من األضافة إىل إلبا -
 ؛ؿ موارد ادلؤسسةالضماف الكفاءة والفعالية يف استغ -

 إذف مراقبة التسيَت:
 ؛اخلوؼقساـ مثَتة لألقساـ واؿ مكتب تدقيق واؿ ىيئة بديلة ألاليست ىيئة دلراقبة وتفتيش  -
 ، للمعلومات وللقيادة:ستشارةالللكنها قسم مساعد  -

 ؛ساليبأليضمن ترابط ا 
  ؛الالـزوادلقررين الدعم التقٍت  ألقساـلغللب 
 ؛مصداقية ومكيفة جلميع ادلستويات يطور معلومة بسيطة ذات 
  ؛التصحيحية اإلجراءاتادلنشودة ووضع  األىداؼيف تسيَتىم وبلوغ  األمثليةعلى حتقيق  األقساـيساعد 
 .يساعد على اختاذ القرار 

II.9 :أىداف مراقبة التسيير 
 اليت تسعى مراقبة التسيَت إىل حتقيقها: األىداؼمن بُت       

 ؛ومراقبة التسيَت العملي سًتاتيجياالالتوفيق والربط بُت مراقبة التسيَت  -9
 ؛األداءقياس  ألنظمةالسلبية  اآلثارالقضاء على  -2
 .الالحقالتقييم  ألنظمةالسلبية  اآلثارالقضاء على   -3
 .األىداؼضماف تقارب  -4
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.III :عملية مراقبة التسيير 
 تتكوف عملية مراقبة التسيَت من أربعة مراحل رئيسية يبينها الشكل ادلوايل:      

 مراحل عملية مراقبة التسيير(: 10)شكل رقم 
 
 
I 

 
 

II 

 

III 

 

II 

 

ادلرحلة األوىل من عملية مراقبة التسيَت واليت ( ادلوازنة ) يشكل حتديد األىداؼ، التخطيط والتسيَت التقديري
تشخيص وحتليل ادلعلومات الداخلية واخلارجية تدخل ضمن إطار التخطيط، وتعتمد ىذه ادلرحلة بشكل كبَت على 

للمؤسسة، واليت غلب أف تكوف على درجة كبَتة من الدقة وادلصداقية لضماف سادلة القرارات اليت ستتخذ يف ىذه 
 ادلرحلة.

عن  مث تليها مرحلة التنفيذ حيث تتخذ ادلعلومات الواردة بادلوازنات كدليل للعمل وكجهاز لإلنذار يف حالة االضلراؼ
 ادلسار احملدد فيها. ويف مرحلة ادلتابعة اليت ىي جزء من مرحلة التنفيذ تسجيل النتائج احملققة بشكل مفصل ودقيق.

 

وبعد االنتهاء من التنفيذ تبدأ مرحلة التحليل اليت تعترب عنصر أساسي للتعلم واإلثراء، ومصدر لألعماؿ التصحيحية 
ز والوسائل اليت ستستخدـ يف الدورة القادمة. ويف حاالت استثنائية قليلة تتعلق اليت عادة ما تتعلق باألعماؿ اليت ستنج

 باألىداؼ نفسها.
.IV :حىت يتمكن مراقب التسيَت من لعب دوره يف  أدوات ووسائل تكوين نظام المعلومات لعملية مراقبة التسيير

حتقيق أىداؼ ادلؤسسة كما ينبغي، غلب أف يكوف مدعما بنظاـ معلومات مناسب وذا مصداقية. وكما رأينا عند 
ىي اليت  واألدواتتعريف مراقبة التسيَت فإهنا تستعمل رلموعة تقنيات وأدوات لتحقيق ىدؼ ادلؤسسة وىذه التقنيات 

 تحديد الهدف

 خطيطتال

 العمالء

 التنفيذ

 متابعة التحقيقات

 تحليل النتائج

 اإلجراءات التصحيحية
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 اإلحصائياتاليت يستعُت هبا مراقب التسيَت يف عملو احملاسبة، النسب،  األدواتـ ادلعلومات. من بُت تتوىل تكوين نظا
 وادلوازنات.

  المحاسبـة: 1-
احملاسبة نظاـ تنظيم وتسجيل كل ادلعلومات ادلتعلقة بادلؤسسة، وتعترب أداة أساسية للممارسة احلسنة للتسيَت      

إىل احلصوؿ على معلومات ذات فائدة   اآليل اإلعالـعماؿ احملاسبة احلديثة بفضل وسائل ومراقبة التسيَت. كما أدى است
 .اإلبداع، الرحبية أو اإلنتاجيةاليت تبحث عن  األنشطةكبَتة للمسؤولُت خاصة يف رلاؿ اختبار فعالية 

احملاسبة إىل جتهيز ادلسَت وخاصة مراقب التسيَت بكل ما يسهل عليو إغلاد احللوؿ ادلناسبة دلشاكل التسيَت  هتدؼ   
 بسرعة وفعالية.

يوجد العديد من احملاسبات وأعلها دلراقب التسيَت احملاسبة العامة واليت تسمى باحملاسبة ادلالية وزلاسبة التكاليف      
 .واليت تسمى مبحاسبة التسيَت

 :اإلحصائيات 2-
فكرة واضحة عن ادلؤسسة كما تساعد يف عملية التنبؤ وذلك بفضل الرسومات البيانية  ألخذ األداةتستعمل ىذه      

 ادلرقمة والطرؽ ادلختلفة للتنبؤ. السالسل، 
 النسب: 3-

متعددة من التسيَت وىي عبارة عن عالقة وقياس  رلاالتتستعمل النسب بكثرة يف رلاؿ التحليل ادلايل وكذلك يف      
 تسمح ىذه النسب بػ: ،فًتة زمنية معينة خالؿبُت مقدارين يعرفاف عن تطورعلا 

 ؛من عدمهما العقالنيةاحلكم على وجود  -
يف القطاع سواء على ادلستوى الوطٍت أو العادلي. ىناؾ العديد من أنواع النسب  ومثيالهتاإجراء مقارنة بُت ادلؤسسة  -

 هبا أعلها: االستعانةؽلكن دلراقب التسيَت 
 ؛نسب اذليكل 
 ؛نسب الدوراف 
 نسب ادلردودية. 

 الموازنات: 4-
ادلوازنة عبارة عن تقديرات متسلسلة ومنظمة يف برامج وسلططات شهرية أو سنوية وىي ترمجة للسياسات اليت 

 .األىداؼغلب اتباعها لبلوغ 
 ادلسؤولُت على ادلعطيات التالية:ادلوازنة يعتمد مراقب التسيَت وسلتلف  وإلعداد

، األداتُتاحملاسبة خاصة زلاسبة التكاليف اليت دتثل اجلزء واجلناح ادلقابل للموازنة، إذ توجد عالقة وثيقة بُت ىاتُت  -
ولضماف مبدأ ادلصداقية يف ادلراقبة غلب أف تتطابق عمارة وتأسيس نظاـ زلاسبة التكاليف مع نظاـ ادلوازنات ألنهما 

 ؛على أساس مراكز ادلسؤوليةالقائم يعكساف وبدقة التقسيم التقليدي 
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 ؛صائيات وخاصة يف رلاؿ التنبؤإلحا -
 صنيفها وفقا دلعايَت زلددة منها:وتعد على مستوى ادلؤسسة العديد من ادلوازنات مت جتميعها وت

  وتضم موازنة ادلبيعات،  (أو التشغيلية) االستغالؿموازنات للمدى القصَت واليت تتعلق باحلجم وتسمى مبوازنات
 ؛ن وادلصاريف اخلاصة هبدؼ الوظائف، التموياإلنتاج

  حيث اؿ ؽلكن حتضَتىا بشكل مفصل كما ىو احلاؿ بالنسبة للنوع  باالستثماراتموازنات للمدى الطويل وتتعلق
 .األوؿ

سلتلف ىذه ادلوازنات يتم تقسيم ادلؤسسة إىل وظائف ومراكز للمسؤولية حبيث تعد لكل مركز موازنة  وإلعداد
 ليتها ادلسؤوؿ ادلباشر عن القسم.بو، يتحمل مسؤو خاصة 

القرارات الواردة يف ادلوازنات حسب مراكز  مالءمةأف التغَتات اذلامة اليت مست زليط ادلؤسسات أدت إىل عدـ  إالَ 
مع الظروؼ قراراهتا  تتالءـادلوازنات حبيث  إلعداد، شلا أدى إىل البحث عن كيفية أخرى احلاالتادلسؤولية للعديد من 

واليت مت استنباطها من طريقة ABB  1 األنشطةاجلديدة وتوصلت جهود البحث والتفكَت إىل ادلوازنة على أساس 
 .ABCاألنشطة التكلفة على أساس 

ىذه ادلوازنة عن ادلوازنة التقليدية بقدرهتا على التخطيط والرقابة بفعالية وتقييم األداء باستخداـ ادلعلومات ادلالية  تتميز
  وغَت ادلالية حوؿ األنشطة.

...) جتعل مراقب التسيَت يفضلها عن اإلحصائياتإف ما توفره ادلوازنة من معلومات وما تستعملو من أدوات (احملاسبة، 
هنا شاملة من جهة ومن جهة ثانية تساعده أكثر على إعداد جدوؿ القيادة بدقة وتقدمي تقاريره حوؿ أل، (دواتاألباقي 

  نشاط ادلؤسسة بكل وضوح ومصداقية.
 المحاضرة الثانية: مدخل لنظام الموازنات التقديرية

 نشأة وتطور الموازنات التقديرية:1.
: الذي قاـ بإعداد الـإىل عصر سيدنا يوسف عليو الس األوىلإذ تعود بدايتها  األدواتتعد ادلوازنة من أقدـ 

، مث حدد حجم (اعتمادا على رؤيا ادللك حسب ما أخربنا بو القرآف الكرمي)موازنة للقمح ادلتوقع إنتاجو يف ذلك العصر 
 واالستهالؾ لإلنتاجسنة سبع سنوات  51بناءا على ذلك، وكانت فًتة ىذه ادلوازنة طويلة نسبيا  واالستهالؾ اإلنفاؽ

 فقط وعاـ للرخاء. لالستهالؾوسبع سنوات 
أوؿ  De Gazeuxوتعٍت حافظة، ويعترب  Bougetteيعود أصل كلمة موازنة إىل الكلمة الفرنسية 

ه ، ووصفها على أهنا جداوؿ ااحلتياجات من ادلوارد مع حتديد توقيت ىذ9121من استعمل لفظ موازنة تقديرية سنة 
ىذا  9192.ااحلتياجات. أما استعماؿ ادلوازنات التقديرية كأداة للرقابة فيعترب حديث العهد نسبيا، إذ يعود إىل سنة 

الذي  األمر، 9121تماـ بادلوازنات التقديرية على إثر ظاىرة التضخم اليت مشلت معظم دوؿ العامل سنة الىولقد زاد ا
 مببدأ التخطيط . األخذأكد ضرورة 

                                                           
1
 ABB: Activity Based  Budgeting. 
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ادلتحدة، حيث أعدت  الوالياتيف  األعماؿ إلدارةوتطورت ىذه احلركة تدرغليا إىل أف أصبحت الطابع ادلميز       
 اإلشراؼ، بعد أف اتضح ذلا أنو من ادلستحيل 9133جويلية  31أوؿ موازنة ذلا عن السنة ادلنتهية يف  األخَتةىذه 

 احلالية.لظروؼ على مالية الدولة دوف التخطيط للمستقبل على ضوء ا
 مث انتشر تطبيق ىذا النظاـ يف أوروبا إثر احلرب العادلية الثانية، وطبق يف فرنسا يف اخلمسينات.

 مفهوم الموازنة التقديرية وخصائصها: 2.
، وتعترب مستقبالوجو نشاط ادلؤسسة ادلرغوب تنفيذىا ألة بأهنا تعبَت رقمي خلطة شاملة تعرؼ ادلوازنة التقديري

ىذه اخلطة مبثابة ادلسار الذي غلب على اجلميع ادلساعلة يف وضعو واحًتامو لبلوغ اذلدؼ ادلنشود، كما أهنا تعترب نظاما 
 .األداء، ادلراقبة وتقييم تالقراراللمعلومات يساعد على اختاذ 

 قاط التالية:إىل التعريف السابق ؽلكن حصر خصائص ادلوازنة التقديرية يف الن باالستناد      
 ؛أو كميات (مبالغ مالية)تكوف يف شكل قيم  األخَتةيتم التعبَت عن ادلوازنة بأرقاـ ىذه  -
 ؛وهنا تضم مجيع أوجو نشاط ادلؤسسةتتميز ادلوازنة التقديرية بالشمولية لك -
 ؛تتعلق بفًتة زمنية مستقبلية -
يف  االجتاىاتعلى دراسة يعتمد على معطيات إحصائية للفًتات ادلاضية وكذلك  األخَتتقـو على مبدأ التقدير ىذا  -

 ؛ادلستقبل
اعد ذلك يف حتقيق أىداؼ يف إعدادىا باعتبارىا ادلنفذ للموازنة التقديرية وحىت يس اإلداريةمساعلة كل ادلستويات  -

 ؛ادلوازنة
 ؛يذالتنفالذي غلب على اجلميع احًتامو عند ( الدليل)مبثابة ادلسار  -
 ؛نظاما للمعلومات -
 ؛القرارات ذاالختاوسيلة  -
 األداء؛داة فعالة للرقابة وتقييم أ -
" تطبيق نظاـ ادلوازنات التقديرية يتطلب تنظيم إداري  ألفوكل فرد ودوره يف تنفيذ اخلطة حتديد مسؤولية كل قسم  -

تكوف فيو مراكز ادلسؤولية واضحة حىت نتمكن من رابط ادلوازنات بتلك ادلراكز، وىذا ما ؽلكننا من حتديد ادلسؤولية 
 ."األداءوتقييم 

 ة والعوامل المتحكمة في إعدادىاأنواع الموازنات التقديري .3
يوجد عدة أنواع من ادلوازنات، ونظرا لكثرهتا وصعوبة التحكم يف تسيَتىا مت  الموازنات التقديرية: أنواع -0.0

 جتميعها يف رلموعات وفقا دلعايَت زلددة، نذكر منها:
 :األجلوأخرى قصَتة  األجلتنقسم ادلوازنات التقديرية وفقا ذلذا ادلعيار إىل موازنات طويلة  معيار الفترة الزمنية 

 ة مستمرة.وثالث
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اليت ترغب ادلؤسسة حتقيقها يف ادلدى الطويل، ويعد ىذا  األعماؿ: تتمثل يف رلموعة األجلالموازنات طويلة  -0
تتضمن التفاصيل الدقيقة، وىدفها توضيح  الوىي  (سنوات 91إىل  1من ) ادلوازنات لفًتة بعيدة ادلدى النوع من

 ؛جديدة أو احلصوؿ على أصوؿ جديدة العاـ للمؤسسة يف ادلستقبل من حيث التوسع وطرح منتجات االجتاه
أقل من )اليت ترغب ادلؤسسة تنفيذىا يف ادلدى القصَت  األعماؿ: تتمثل يف رلموعة األجلالموازنات قصيرة  -9

 ؛بينهما األىداؼ، ذلذا غلب أف اؿ يكوف ىناؾ تعارض يف األجلمن ادلوازنات طويلة  وىي جزء( سنة
ن فًتة معقولة من : تعد مثل ىذه ادلوازنات يف حالة عدـ إمكانية إعداد تقديرات سليمة عالموازنات المستمرة -3

ادلوازنة يلي: يتم حتضَت موازنة ربع سنوية أو نصف سنوية وتعدؿ باستبعاد الشهر الذي انتهى من الزمن وتعد كما
 واضافة شهر آخر مقابل لو يف الفًتة ادلستقبلية، وبذلك ضلصل على موازنة مستمرة مدهتا ثالثة أو ستة أشهر.

  التي تغطيها الموازنة التقديرية: األعمالمعيار طبيعة 
 ازنات تشغيلية وأخرى رأمسالية.وفقا ذلذا ادلعيار تنقسم ادلوازنات التقديرية إىل مو       

للمؤسسة كالشراء،  االستغالؿتغطي نشاط  ألهنا االستغالؿ: وتسمى كذلك مبوازنات نات التشغيليةالمواز  -0
 ؛إخل… ، البيع،اإلنتاج

 للمؤسسة. االستثماريةألنها تتعلق بتخطيط العمليات  االستثماروتدعى كذلك مبوازنة  الموازنات الرأسمالية: -9
 :ر إىل موازنات عينية وأخرى نقديةادلوازنات وفقا ذلذا ادلعياتنقسم  معيار وحدة القياس المستعملة. 
ويكثر ىذا النوع من ادلوازنات يف  (كالوزف، الوقت، الوحدات..): يعرب عنها بوحدات مادية الموازنات العينية  -0

 ؛الصناعية ادلؤسسات
ادلوازنات لغرض تقييم ادلوازنات  : يتم التعبَت عنها بوحدات نقدية، يستعمل ىذا النوع منالموازنات النقدية  -9

 .النهائية األعماؿومن جهة ثانية لغرض اجلمع بُت سلتلف ادلوازنات يف  العينية من جهة،
 :وفقا ذلذا ادلعيار تنقسم ادلوازنات إىل موازنات ثابتة وأخرى مرنة. معيار الثبات وادلرونة 
 .والنشاط األسعار: تعد على أساس ثابت من الموازنات الثابتة -0
 األخطارومستويات سلتلفة من النشاط لتفادي  األسعار: تعد على أساس رلموعة متعددة من الموازنات المرنة -9

 عدـ اليقُت. اليت تنجم عن
 قد تأخذ ادلؤسسة بأكثر من معيار واحد عند إعدادىا للموازنات التقديرية.

إف التعرؼ على العوامل ادلتحكمة يف إعداد ادلوازنة  العوامل المتحكمة في إعداد الموازنات التقديرية: -9.0
لتنفيذىا، وختتلف ىذه العوامل من مؤسسة إىل أخرى ويف نفس ادلؤسسة من فًتة  اإلجراءاتالتقديرية يعترب من أىم 

، رأس ادلاؿ اإلنتاجادلتاحة، مستلزمات  اإلنتاجية. تتمثل ىذه العوامل خاصة يف: حجم ادلبيعات، الطاقة ألخرى
 لعامل.ا
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ادلمكن  اإلنتاجللمؤسسة تفوؽ كمية  اإلنتاجيةمتحكما إذا كانت الطاقة  عامال: تصبح ادلبيعات حجم المبيعات  -0
يعٍت وضع برنامج إنتاجي يعادؿ حجم الكمية ادلمكن بيعها، واليت غلب بدورىا أف تكوف أقل من الطاقة  بيعها، وىذا

 ؛ادلتاحة اإلنتاجية
 اإلنتاجيةادلتاحة العامل ادلتحكم يف حاؿ كوهنا أقل من الطاقة  اإلنتاجية: تصبح الطاقة المتاحة اإلنتاجيةالطاقة  -9

 ؛تسويقها ادلمكن
، اللواـز األوليةتوفَت رلموعة من ادلستلزمات كاليد العاملة، ادلادة  اإلنتاج: يتطلب تنفيذ برنامج اإلنتاجمستلزمات  -3

، ففي األسبابلسبب من  األوليةوقد يصعب على ادلؤسسة إغلاد اليد العاملة ذات مهارة عالية أو توفَت ادلادة  ادلختلفة،
 ؛العامل ادلتحكم اإلنتاجستلزمات ىذه احلالة تصبح م

تصاحبها زيادة يف  اإلنتاج: يصبح رأس ادلاؿ العامل ادلتحكم إذا كانت أي زيادة يف حجم رأس المال العامل  -4
 ، وتعجز ادلؤسسة على توفَته شلا يعرقل تنفيذ الربنامج.اإلنتاجستثماره يف مستلزمات الالعامل  رأس ادلاؿ

بعد حتديد سلتلف العوامل ادلؤثرة، تقـو ادلؤسسة بًتتيبها حسب أعليتها إىل عوامل رئيسية وأخرى ثانوية، وعلى      
 .األىداؼمنها حىت اؿ تكوف عائقا أماـ تنفيذ الربامج وحتقيق البحث عن كيفية التقليل  اإلدارة

 (: الترابط الوظيفي لنظام الموازنات 19)شكل رقم                            
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 ثة: الموازنة التقديرية للمبيعاتالمحاضرة الثال                                
تعترب ادلوازنة التقديرية للمبيعات حجر الزاوية لنظاـ ادلوازنات والقاعدة اليت تبٍت عليها باقي ادلوازنات، كما أهنا تعد       

 عليو يف دتويل خطط ادلؤسسة. االعتمادالذي ؽلكن  األساسيادلصدر الرئيسي للمقبوضات النقدية وادلورد 
حجما ) ادلوازنة التقديرية للمبيعات بتحديد حجم النشاط التجاري ادلتوقع، عن طريق حتديد أىداؼ البيع تسمح     

 سواء بالنسبة للمنتجات أو ادلناطق. (أو أسعار
إىل  األخَتةتتوىل إدارة ادلبيعات مبساعدة مراقب التسيَت مهمة إعداد ادلوازنة التقديرية للمبيعات، وتنقسم ىذه     

 ُت أساسيتُت علا: ادلوازنة التقديرية للمبيعات، وادلوازنة التقديرية دلصاريف البيع والتوزيع.موازنت
 للمبيعات يف مرحلتُت:يتم إعداد ادلوازنة التقديرية 

 ؛مرحلة إعداد برنامج ادلبيعات -
 تقييم ومراجعة برنامج ادلبيعات. مرحلة -
 إعداد برنامج المبيعات:  -الأو 

 ادلبيعات بوحدات مادية وذلك: (كمية) يقصد بربنامج ادلبيعات تقدير حجم
 ؛ئن، الفًتات، ادلنتجات، وادلناطقحسب احتياجات الزبا -
 ؛(، ترقية ادلبيعاتاإلشهارطرح منتجات جديدة، )من السياسة التجارية للمؤسسة انطالقا -
 ؛(أو دراسة السوؽ) بعد دراسة الوثائق -
 ادلناسبة للتنبؤ. اإلحصائيةتوفَت الوسائل  بعد -

يعترب التنبؤ أوؿ خطوة يف إعداد برنامج ادلبيعات، ولقد أثبتت التجارب أف صلاح ادلوازنات التقديرية يتوقف إىل حد      
 كبَت على مدى الدقة يف التنبؤ بادلبيعات.

، أما يف الوقت والسواؽ اإلنتاجكاف التنبؤ يف ادلاضي رلرد ختمُت بقيمة الطلب ادلتوقع على السلع بسبب زلدودية     
أكثر تعقيدا  واألنشطة األساليبأصبحت  االقتصاديةاحلايل ونتيجة للتطور العلمي الذي مس سلتلف جوانب احلياة 

الذي أدى  األمرلدى ادلستهلك،  قبوالئلة ومبوصفات أكثر وتطورا، شلا مسح بإنتاج سلع وخدمات جديدة بكميات ىا
 .ادلنافسة واستوجب ختطيط ادلبيعاتإىل زيادة 

قبل التطرؽ إىل مفهـو التنبؤ بادلبيعات غلدر بنا أواؿ التعرؼ على مفهـو التنبؤ الذي  مفهوم التنبؤ بالمبيعات: -0
 ي وكذا دراسة اجتاىات ادلستقبل. دراسة إحصائية للماض خالؿيعٍت توقع أحداث ادلستقبل من 

يبقى احتمايل إذ ػلتوي على جزء ىاـ من  األخَتادلستخدمة يف عملية التنبؤ دقيقة، فإف ىذا  األساليبمهما كانت  
 عدـ اليقُت، وىذا يستدعي إعداد موازنة مرنة ؽلكن تغَتىا كلما دعت احلاجة لذلك.
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والكميات ادلختلفة اليت ترغب وتقدر  األصناؼفيما يتعلق بالتنبؤ أما التنبؤ بادلبيعات فيعرؼ بأنو تقدير  ىذا
 عدد معُت من السنوات. خالؿادلؤسسة على إتاحتها للبيع 

كما يعرؼ التنبؤ بادلبيعات بأنو حتديد حجم ادلبيعات ادلتوقعة واليت ؽلكن حتقيقها من منتج معُت يف ضوء خطة 
 ة معينة.ويقيتس
تتأثر مبيعات ادلؤسسة بالعديد من العوامل وادلتغَتات اليت قد ختضع  العوامل المؤثرة في عملية التنبؤ بالمبيعات: -2

 عن نطاؽ قدرهتا على التحكم فيها.لسيطرهتا وتنتج عن سياستها واجتاىاهتا، أو اليت خترج 
 وامل خارجية وأخرى داخلية.إىل عتنقسم العوامل ادلؤثرة يف عملية التنبؤ بادلبيعات 

 تتمثل يف تلك العوامل اليت يصعب على ادلؤسسة السيطرة عليها واليت تؤثر على سوؽ : العوامل الخارجية
نتيجة لتأثَت سياسي أو اجتماعي أو حضاري أو اقتصادي أو ظلو سكاين، مبعٌت العوامل اليت ليس  ،االستهالؾ

 التحكم أو التأثَت عليها وتتمثل يف:للمؤسسة القدرة على السيطرة أو 
، ادلنافسة القائمة بُت ادلنتجات ادلماثلة االستثمارات: كمستوى الدخل، القدرة الشرائية، حجم االقتصاديةالعوامل  -

، التقلبات ادلومسية والدورية للمبيعات، األذواؽدلنتجات ادلؤسسة، تشجيع بعض ادلنتجات من طرؼ الدولة، التغَت يف 
 اخل؛العمالة... مستوى

لى خطة ادلبيعات يف ادلدى : كالنمو الدؽلغرايف وتوزيعهم على ادلناطق اجلغرافية والذي يؤثر عاالجتماعيةالعوامل  -
 ؛الطويل

 ؛ثقايف والعلمي السائد يف اجملتمع: وادلتمثلة يف ادلستوى الالعوامل الثقافية والعلمية -
 ألرضية.والتضاريس االسائد  : وادلتمثلة يف ادلناخالعوامل الطبيعية -
 تتمثل يف الظروؼ الداخلية للمؤسسة وامكانياهتا ومن بُت ىذه العوامل نذكر:: العوامل الداخلية 
 1؛.والًتويج للمبيعات اإلعالفسياسة  -
 ؛اإلنتاجمدى اجلودة يف  -
 2؛اإلنتاجيةالطاقة  -
 ؛ادلوارد ادلالية للمؤسسة -
 .االستثماريةسياسة ادلؤسسة  -
إىل  (%91حاويل )كاف التنبؤ بادلبيعات يف ادلاضي قائما على إضافة نسبة زلددة  أساليب التنبؤ بالمبيعات: -3

تنشط يف فراغ، بل  الادلؤسسة  ألفعلى ىذه الطريقة  االعتمادأنو من اخلطأ يف الوقت احلايل  إالمبيعات السنة ادلاضية، 

                                                           
 ىذا العامل مهما جدا خاصة يف ادلراحل األوىل حلياة ادلنتج وذا أعلية ثانوية يف ادلرحلة النهائية حلياتو. يعترب 1
 تصبح الطاقة اإلنتاجية عامال متحكما إذا كانت ادلبيعات التقديرية تفوؽ الطاقة اإلنتاجية ادلتاحة. 2
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 االقتصادية واألحواؿمع ضرورة دراسة السوؽ  الالحقةالفًتة  خالؿمقدار النمو ادلتوقع  بعُت االعتبار األخذغلب 
 السائدة.

يعٍت أف  اليف اختاذ العديد من القرارات، غلب اختيار أفضل الطرؽ للتنبؤ وىذا  فعاالومبا أف التنبؤ بادلبيعات يلعب دورا 
 احة، تكلفة التنبؤ وسرعة التنبؤ.يانات ادلتىناؾ طريقة وحيدة مثلى للتنبؤ. بل يتوقف ذلك على الب

 وأخرى كمية. (النوعية) دلبيعات إىل نوعُت: أساليب كيفيةتنقسم أساليب التنبؤ با
أراء الغَت حوؿ مستوى ادلبيعات ادلستقبلية، ويوجد  استطالعيف  األخَتةتتمثل ىذه  أساليب التنبؤ الكيفية:  -0.3

 أربعة طرؽ كيفية مستعملة يف تقدير حجم ادلبيعات وىي:
  تقـو ىذه الطريقة على أساس دراسة ىذه ادلؤشرات وحتليلها وتبياف أثرىا  العامة: االقتصاديةدراسة المؤشرات

 . وادلدى البعيد على مبيعات ادلؤسسة يف ادلدى القصَت
والبيانات اليت تنشرىا اذليأة ادلكلفة بالتخطيط، كما أف اخلطة العامة للدولة تفيد يف  اإلحصائياتيعتمد الدارس على 

للدولة، ومعرفة ىذه ادلؤشرات يساعد على معرفة مدى تأثر ادلبيعات  واالدخار واالستهالؾ االستثمارتوضيح سياسة 
 هبا.

العامة ودرجة تأثَتىا على حجم ادلبيعات، غَت أف  االقتصاديةؤشرات توفر ىذه الطريقة معلومات دقيقة حوؿ ادل
 مرتفعة. تكاليفها
 يتوىل شلثل البيع تصريف ادلنتجات يف سلتلف ادلناطق اليت تباع فيها منتجات  :أراء ممثلي البيع استطالع

يف ادلؤسسة إىل  اخلالياالوصل بُت ادلستهلك وادلؤسسة، كما أهنم أقرب  ادلؤسسة ويعترب رجاؿ البيع حلقة
 واحتكاكا هبم. اتصاالادلستهلكُت وأكثرىم 

 ات يف ىذه الطريقة على مراحل ىي:وتتم عملية التنبؤ بادلبيع
الفًتة ادلقبلة، وذلك لكل منتج ويف ضوء مبيعاتو السابقة وعلى  خالؿيقـو كل شلثل بتقدير ادلبيعات ادلتوقع تصريفها  -

 ؛بالسوؽ والزبائن واتصاالهتمأساس ظروؼ ادلنافسة والسوؽ. ويتوقف ىذا على درجة خربة رجاؿ البيع 
 بتجميع ىذه التقديرات الفردية األخَتتقدـ ىذه التقديرات إىل ادلدير اجلهوي الواقع يف منطقتهم حيث يقـو ىذا  -

لرجاؿ البيع و يدرسها ويقيمها استناد إىل ادلبيعات الفعلية للسنوات ادلاضية، وقد يرى ادلدير حبكم خربتو وادلامو ببعض 
يعقد اجتماعا  اإلعدادالتغَتات والعوامل اليت قد يغفل عنها رجاؿ البيع إجراء بعض التغَتات، وعماؿ مببدأ دؽلقراطية 

 ؛لتقديرات بعد ادلناقشة وطبقا ذلاوتعدؿ ا، التعديالتمع رجاؿ البيع ويقًتح 
يقـو كل مدير جهوي بإرساؿ ىذه التقديرات إىل ادلدير ادلركزي يف ادلؤسسة والذي يقيمها بدوره وفقا  االتفاؽبعد  -

 تعديالتادلؤسسة ويف ضوء ادلبيعات الفعلية لكل منطقة يف السنوات ادلاضية، واذا اقتضت الضرورة إجراء  ألىداؼ
ال معهم لكي  التعديالتك التقديرات فإف ادلدير ادلركزي يقـو باستدعاء ادلدراء اجلهويُت بكل ادلناطق لبحث على تل
 معٌت ذلا وحىت ػلرصوا على حتقيق التقديرات. البأف مشاركتهم كانت  ىؤالءيشعر 
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غَت  األحيافوف يف بعض تتميز ىذه الطريقة بسرعة احلصوؿ على ادلعلومات وبتكاليف أقل، غَت أف التقديرات قد تك
دقيقة وحسب ادليوؿ الشخصية دلمثلي البيع، خاصة إذا انعدمت ادلزايا والدوافع القوية اليت حتفزىم على إعداد تقديرات 

 دقيقة.
 اإلدارةآراء وتقديرات رلموعة من اخلرباء ورجاؿ  استطالعتقـو ىذه الطريقة على أساس  :أراء الخبراء استطالع 

واحد منهم حبكم خربتو ومسؤوليتو بالتنبؤ بادلبيعات. ويتم بعد ذلك إما باحملادثة  يف ادلؤسسة، حيث يقـو كل
اجلماعية وىي تلك ادلناقشة اليت جتمع رلموعة من ادلختصُت، ىدفها التوصل إىل تقدير مجاعي للمبيعات والذي 

أو أف يضع كل سلتص تقديره اخلاص بصفة  صُتلمختيتم احلصوؿ عليو نتيجة تفاعل كل التقديرات الفردية ل
 .األرجحفردية، مث جتمع ىذه التقديرات وعلى ضوئها ؽلكن اعتماد التقدير 

كل على حده دوف علم أحدىم   األجانبكما ؽلكن اقًتاح موضوع التقدير على رلموعة من اخلرباء       
وتسمى بطريقة دالفي. وتتمثل يف إرساؿ استقصاءات إىل   بينهم اليكوف ىناؾ تأثَت عليهم و ال ، حىت باآلخر

 ستقصاءات، مث ؼلتار التقدير الذي اتفق عليو معظمهم.العلى ىذه ا باإلجابةرلموعة من اخلرباء، فيقـو كل خبَت 
البيع، و ، وكوهنم أكثر صراحة يف التعامل مع ادلعطيات من شلثلي إلجاباهتمتتميز ىذه الطريقة بتربير اخلرباء         

كفاءة، فكل اخلرباء ذلم نفس الثقل يف   األكثريعاب عليها إمكانية عدـ دقة التقديرات نظرا لعدـ اختيار اخلرباء 
العامة من القيم احملددة  االجتاىاتالتقديرات النهائية سواء كانت جيدة أو عكس ذلك، كما أف اخلرباء يوفروف أكثر 

 وادلوزعة.
  خالؿاجلديدة، ومن  (األسواؽ)تستعمل ىذه الطريقة أكثر بالنسبة للمنتجات  :االختبارية األسواقطريقة 

أو البيع التجرييب ذلذه ادلنتجات، ؽلكن للمسؤوؿ أف يتنبأ  االختبارية األسواؽادلعلومات اليت يتم مجعها من 
 بادلبيعات ادلستقبلية.

الكيفية بصفة عامة أهنا مبنية على احلدس والتخمُت، شلا قد غلعل  األساليبونستطيع القوؿ أف ما يؤخذ على   
والرياضية  اإلحصائيةالعلمية  األساليبالتوقعات مرتبطة بدرجة التفاؤؿ أو التشاـؤ للمقدر. كما أهنا تفتقر إىل 

 الكمية. األساليبيف عملية التقدير ونتيجة لذلك جاءت 
بصفة عامة يف التنبؤ بادلستقبل على البيانات وادلعلومات التارؼلية  ألخَتةاتعتمد ىذه  أساليب التنبؤ الكمية: -3.9

يف رلاؿ التنبؤ وىي تنقسم  استعماال األساليبمن أكثر  اإلحصائيةاليت على أساسها تبٍت التقديرات. وتعترب النماذج 
 باالستكماؿوالتطورات وزلاولة دتديدىا يف ادلستقبل  االجتاىاتالزمنية واليت تبُت  السالسلإىل نوعُت، طرؽ تركز على 

(Extrapolation) يف ادلستقبل وطرؽ تبحث عن ادلتغَتات اليت تفسر مستوى ادلبيعات كما تبحث عن قيمتها
 Les modèles explicatifs .)السببية ( ضلدارية وتسمى بالطرؽ ادلفسرة االباستعماؿ النماذج 

 السلسلة الزمنية عبارة عن سلسلة إحصائية دتثل تطور متغَت اقتصادي عرب الزمن.  :طرق  السالسل الزمنية
 األوقاتوتربط تطور ادلبيعات بعامل الزمن، وتعتمد على متابعة التغَتات اليت تطرأ على حجم ادلبيعات يف 
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 ادلالحظةفمثل ىذه ، (ادلبيعات)بيانية حوؿ الظاىرة  مالحظةمن إجراء  البدادلختلفة. وقبل أي معاجلة رياضية 
قد يكوف  االجتاهاليت تظهر يف السلسلة. فإف التغَت ادلفاجئ يف  االنكساراتتسمح بإظهار والتساؤؿ عن بعض 

 :لألسباب التالية
 ؛يؤخذ يف احلسباف عند التنبؤ ال االنكساراتوىذا النوع من ( كالنزعات مثاال)الحقا تتكرر  الاستثنائية و  -
 (؛كاطلفاض ادلبيعات يف أوت يستدرؾ احلقا)اآلخر االجتاهاستثنائية لكنها تعوض يف  -
 اخل(؛، التسريح....االستثمارلعدـ )تغَت مستوى النشاط  -
 ؛االعتبارسيمتد ويتواصل دوف رجعة وىذا غلب أخذه بعُت  االطلفاضعدـ إمكانية الرجوع إىل الوراء وبالتايل فإف  -

البيانية بأخذ فكرة عن تطور الظاىرة، ىذا التطور يكوف يف شكل منحٍت مستمر ؽلر مبجموعة  ادلالحظةتسمح       
 العاـ وىي: االجتاهمبعاجلة إحصائية، ويوجد ثالث طرؽ ذلذه ادلعاجلة ىدفها حتديد معادلة  معامالهتانقاط ؽلكن حتديد 

 ؛الرياضي )التسوية(طريقة التعديل -
 .سياآل )التمهيد(طريقة التمليس  -
 طرؽ أخرى. -
  الظاىرة  باختالؼالعاـ  االجتاهختتلف معادلة  :العام االتجاهطريقة التسوية الرياضية في تحديد معادلة

متعددة وأغلبها ؽلكن أف تكوف إما خطا مستقيما أو اجتاىا أسيا أو  أشكاال، وؽلكن أف يتخذ ادلنحٌت ادلالحظة
 قطع مكافئ.

 خطا مستقيما فإف معادلتو تكوف من  ادلالحظإذا كاف ادلنحٌت  :عبارة عن خط مستقيم المالحظ االتجاه
  وتأخذ الصيغة التالية: األوىلالدرجة 

  QV  a t  b 

             Qv   
  

 

   

     QV 

 حيث يمثل: 

Qvالمبيعات التقديرية : 

Tالزمن : 

aالميل : 

b.الحد األدنى للمبيعات : 
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وباستخدام طريقة المربعات الصغرى 
(1)

 .bو aيمكن ايجاد قيم كل من 

∑      ̅        ̅̅ ̅̅   
   

∑      ̅  
   

 

 إذا كانت ادلبيعات يف النموذج السابق تنمو مبقدار ثابت فإهنا تنمو يف ىذا النموذج : االتجاه المالحظ أسي
 تطور ادلبيعات يف ىذه احلالة يأخذ الشكل ادلوايل: بنسب مئوية متفاوتة. ومنحٌت

  

 Qv 

 

     

             

                                                            t 

 الصيغة التالية: ذه الظاىرة تأخذوادلعادلة اليت تًتجم ى
t
 QV  ba

 

 
 ةلوغاريتمياىل معادلة ادلعادلة غلب حتويل ادلعادلة األسية  غلب حتويل bو aحساب قيم كل من  ولتسهيل

 صيغة التالية:لتصبح بال
 

log QV  logat b 
 ينتج لنا: الثاين و من ادلعادلة على الطرؼ وبتطبيق خواص اللوغاريتم

 

log(Qv)  log a
t
   log b  log(QV )  log(b)  t log( a) 

 log(Qv)  Y ، log( b)  B ، log( a)  A إذا وضعنا:

 وبالصيغة التالية: خطية معادلة ةاللوغاريتميتصبح ادلعادلة 
Y  At  B 

 A و Bحساب كل من  ؽلكن وبتطبيق طريقة ادلربعات الصغرى
 :من بُت الدواؿ القريبة للدواؿ اخلطية، دالة القطع ادلكافئ واليت تعترب  االتجاه المالحظ عبارة عن قطع مكافئ

 الزمنية. السالسلالعاـ اخلطي ادلستعمل يف حتليل  االجتاهامتداد لنموذج 
 إف تطور ادلبيعات يف ىذه احلالة يأخذ الشكل ادلوايل:

                                                           
 بُت القيم ادلالحظة والقيم احملسوبة على ادلستقيم. االضلرافاتادلربعات الصغرى يف اغلاد أصغر رلموع مربعات  تتمثل طريقة 1
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                                               Qv  

  
  

t t     

 ليت تًتجم ىذه الظاىرة ىي من نوعوادلعادلة ا

Qv= 𝛼
  

  𝛼   𝛼      𝛼      ...(1) 

غلب التأكد من صحة النموذج عن طريق ( أسية، قطع مكافئ خطا مستقيما،) العاـ االجتاهومهما كانت معادلة 
 الذي ػلسب بالعالقة التالية: االرتباطمعامل 

R= 
∑  

   ̅          ⃐      

√     ̅  
          ⃐      

 

 ±1قريبا من االرتباطالنموذج جيدا إذا كاف معامل  ويكوف االرتباطمعامل  Rحيث ؽلثل 
 واالضلراؼادلناسبة وىي التباين  اإلحصائية األدواتذلك  يف  وتقييم مصداقيتو للتنبؤ بادلبيعات. ويستعمل واختباره
 ادلعياري.

 ػلسب التباين بالعالقة التالية:

Var= ∑         ⃐      

 
 

 = عدد ادلشاىدات )العينة(؛n= التباين،  Varحيث ؽلثل 
 أما االضلراؼ ادلعياري فيحسب بالعالقة التالية: 

θ   √    √
∑         ⃐      

 
 

 ىي االضلراؼ ادلعياري. θحيث 
 ويكوف النموذج جيدا، إذا كاف تباين القيم الفعلية للمبيعات يساوي أو يقارب تباين القيم الصحيحة.

  :تقـو ىذه الطريقة على نفس مبادئ الطريقة السابقة )طريقة التسوية الرياضية( وىي طريقة التمليس اآلسي
كثر على ادلاضي  القريب منو على االعتماد على معطيات الفًتات ادلاضية مع اختالؼ بسيط وىو أهنا تركز أ

 ادلاضي البعيد.
 التالية:  ةبالعالق( n+1وؽلكن احلصوؿ على الكمية ادلتوقع بيعها يف الفًتة )

     *=                  
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 حيث ؽلثل:
 (؛n+1: الكمية ادلتوقع بيعها يف الفًتة ) *    -
- α 9، 9و  1: معامل التمليس وقيمتو زلصورة بُت > α < 1؛ 

 إَف ىذه ادلعادلة تعٍت أَف كل تنبؤ يكن التحصل عليو انطالقا من التنبؤات والتحقيقات للفًتة ادلاضية ) السنة ادلاضية(
 إالالعػاـ،  االجتاهبسهولة احلسابات، كما أنو اؿ يتطلب كم ىائل من ادلعلومات فػي حتديػد معادلػة  األسلوبيتميز ىذا 

والذي يتم بصورة عشوائية، كما أف تقديرات وحتقيقات السنة ادلاضية ليست  aأف ادلشكل يتمثل يف حتديد ادلعامل 
 .األىداؼوب لتحقيق دائما معيػار ناجحػا يف التقدير، فقد تكوف دوف ادلستوى ادلطل

  يلجأ إىل ىذه الطرؽ يف حالة وجود تغَتات مفاجأة يف منحى تطور  العام: االتجاهطرق أخرى لتحديد معادلة
ادلبيعات، ومثل ىذه التغَتات قد تكوف غَت منتظمة وقد تتكرر بصفة منتظمة. ودلعاجلة ىذه التغَتات تستعمل 

 عدة طرؽ وحسب نوع التغَت:
  هبما يف مثل ىذه احلالة لتحديد معادلة  االستعانةيوجد نوعُت من الطرؽ ؽلكن  غير المنتظمة:حالة التغيرات

 ادلتحركة وطريقة اجملاميع ادلتحركة. األوساطالعاـ وىي طريقة  االجتاه
o  أوال اليت تشتمل عليها السلسلة. وتتطلب  االنكساراتتساعد ىذه الطريقة على إزالة  المتحركة: األوساططريقة

 .األرقاـوالتقليل من عدد  االنكساراتمعرفة طوؿ السلسلة، مث تعويض قيمة ادلبيعات مبتوسطات هبدؼ إزالة 
 سب ادلتوسطات ادلتحركة كما يلي:، رباعية ....اخل. حيث حتثالثيةؽلكن استخراج متوسطات ثنائية، 

 .(ثالثياالفًتة ىنا قد تكوف شهرا أو ) / 2مبيعات الفًتة الثانية +األوىلمبيعات الفًتة : المتوسط الثنائي -
 (/3مبيعات الفًتة الثالثة +مبيعات الفًتة الثانية +األوىلمبيعات الفًتة ) :الثالثيالمتوسط  - 

العاـ باستعماؿ طريقة ادلربعات الصغرى. وتستنتج ادلبيعات  االجتاهتستعمل بيانات ادلتوسطات يف حتديد معادلة 
 من ىذه ادلعادلة وذلك حسب الًتتيب التايل: انطالقاالتقديرية للفًتات ادلقبلة 

 ؛ـالعا االجتاهحساب ادلتوسط ادلتحرؾ للفًتة ادلوالية باستعماؿ معادلة  -
 ؛ادلتوسط ادلتحرؾ التقديري خالؿن استنتاج تقديرات ادلبيعات للفًتة ادلوالية م -
معلومة باستثناء رلهوؿ واحد وىو ادلبيعات التقديرية للفًتة  ػلتوي ادلتوسط ادلتحرؾ التقديري على رلموعة متغَتات -

 ادلوالية والذي يستنتج بالعالقة التالية:
 .األخَتةمبيعات الفًتة  - (ادلتوسط ادلتحرؾ التقديري =(x2حالة متوسط ثنائي ادلبيعات التقديرية 

 لعدة أشهر فقط.  إالأو التمديد ىنا غَت فعاؿ  واالستكماؿإف استعماؿ ىذه الطريقة يف التنبؤ صعب ودقيق، 
o الواردة يف منحٌت تطور  االنكساراتللتنبؤ مببيعات الفًتة ادلقبلة والتخلص من  :طريقة المجاميع المتحركة

 ادلبيعات، ؽلكن أف تستعمل طريقة اجملاميع ادلتحركة اليت دتر بعدة مراحل ؽلكن تلخيصها فيما يلي:
 ادلتحركة لكل السلسلة، باستعماؿ العالقة التالية:حساب اجملاميع 
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 (9)....TM= ∑          
 
    

∑ ، اجملموع ادلتحرؾ : TM ؽلثل حيث  
 
مبيعات الفًتة األوىل من السنة األوىل،    مبيعات السنة األوىل،    

 مبيعات الفًتة األوىل من السنة الثانية.   
ه الفوارؽ: فرضية التفاؤؿ )أكرب فارؽ(، فرضية ذمتحركُت، ويوجد ثالث فرضيات ذلاغلاد الفارؽ بُت كل رلموعُت  -

 ، فرضية الوسط )متوسط الفوارؽ(؛(أصغر فارؽالتشاـؤ )
 حساب اجملموع ادلتحرؾ ادلتوقع بإضافة الفرؽ  )التفاؤؿ، التشاـؤ أو ادلتوسط( اىل رلموع ادلتحرؾ األخَت؛ -
 ( حيث:9اجملموع ادلتحرؾ ادلتوقع باستعماؿ العالقة السابقة ) استنتاج ادلبيعات التقديرية من -

TMاجملموع ادلتحرؾ ادلتوقع؛ : 
∑   

 
 :اجملموع ادلتحرؾ األخَت؛    

 : مبيعات الفًتة األوىل من السنة األخَتة؛     
 : مبيعات الفًتة األوىل من السنة ادلوالية.      

∑       ومنو:       
 
   

 
  إذا كاف منحٌت تطور ادلبيعات ػلتوي على انكسارات منتظمة التغيرات المنتظمة ودور المعامل الموسميحالة :

فهذا يعٍت أف التغَتات مومسية ويعد ادلعامل ادلومسي أحسن وسيلة تسمح بأخذ ىذه التقلبات بعُت االعتبار من 
 جهة ومن جهة ثانية لتقدير مثل ىذا النوع من ادلبيعات.

دة طرؽ حلساب ادلعامل ادلومسي وأكثرىا شيوعا، تلك اليت تقـو حبساب كل شهر )أو ثالثي( ادلعدؿ عىناؾ    
 ادلتوسط بُت القيم احلقيقية والقيم ادلعدلة )أو ادلصححة واليت يتم استخراجها من معادلة االجتاه العاـ (:

S=   
  ̂

 

 )ادلبيعات( احلقيقية؛: القيم  حيث ؽلثل 
 )ادلبيعات( ادلصححة؛ القيم:   ̂   

 مث بتطبيقو على ادلبيعات ادلتوقعة للفًتة القادمة.
بعد االنتهاء من اعداد برنامج ادلبيعات التقديري بإحدى الطرؽ السابقة الذكر، تأيت مرحلة التقييم كمرحلة       

 دتهيدية إلعداد ادلوازنة التقديرية للمبيعات.
 تقييم برنامج المبيعات -ثانيا

إلعداد ادلوازنة التقديرية للمبيعات غلب تقييم الربنامج الذي مت اعداده سابقا وذلك عن طريق التنبؤ       
 باألسعار وكذا جدوؿ التخفيضات.

 : التنبؤ باألسعار -0
 ادلنتجات بسعر قاعدي يدعى بسعر البيع ادلعياري، ؽلكن احلصوؿ علي ىذا األخَت من خالؿ: غلب تسعَت       
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 علومات الواردة من األقساـ احملاسبية والتجارية؛ادل -
 دراسة أسعار السوؽ وادلنافسُت؛ -
 حتليل األسعار عن طريق دراسة مرونة الطلب بالنسبة لألسعار. -

غلب حتديد التغَتات ادلمكنة يف ىذه األسعار مسبقا بالكميات وبادلنتجات وباآلجاؿ كي تتمكن ادلؤسسة من 
 رية للمبيعات بشكل صحيح.إعداد ادلوازنة التقدي

 : جدول التخفيضات -3
 عند إعداد جدوؿ التخفيضات البد من التمييز بُت النوعُت التاليُت من التخفيضات:

 : حتسب ىذه األخَتة عند توقع سعر تنازيل حسب الكميات ادلطلوبة أو ادلسلمة؛التخفيضات الكمية -
هناية السنة وحتسب على أساس رقم األعماؿ السنوي : تسمى كذلك بتخفيضات التخفيضات خارج الفاتورة -

ويعترب ىذا النوع من التخفيضات األكثر شيوعا واستعماال دلا يتميز بو من تقسيم لربنامج ادلبيعات حسب الزبائن 
 خاصة ادلهيمن منهم.

حسب عملة البلد مث وضع أما إذا كانت ادلبيعات موجهة للتصدير وليكوف التقييم جيدا بالعملة غلب أوال التقييم       
 معدالت التبادؿ من طرؼ اإلدارة.

وهبذا تكتمل عناصر ادلوازنة التقديرية للمبيعات اليت تعد ترمجة لربنامج ادلبيعات )بالكميات( بوحدات نقدية       
 وعادة ما يعرب عنها برقم األعماؿ التقديري والذي ػلسب بالعالقة التالية:

 .سعر البيع التقديري ×نامج المبيعات رقم األعمال التقديري = بر 
د ادلوازنة التقديرية للمبيعات )من ناحية الكميات والقيمة( يأيت دور حتديد مصاريف الوسائل اليت تسمح بعد اعدا

بتحقيق ىذه ادلوازنة، ونظرا ألعلية ىذه ادلصاريف والرتباطها الوثيق بادلبيعات خصصت ذلا موازنة ملحقة دلوازنة ادلبيعات 
 (1)سمى بادلوازنة التقديرية دلصاريف البيع والتوزيع.ت

 المحاضرة الرابعة: الموازنة التقديرية لمصاريف البيع والتوزيع
يف كافة األعباء اليت تتحملها ادلؤسسة لتصريف منتجاهتا سواء تعلق األمر بتلك اليت تتمثل مصاريف البيع والتوزيع       

السوؽ، سلوؾ ادلستهلك( أو اليت تلي عملية اإلنتاج واليت تشمل كل األعباء منذ خروج تسبق عملية اإلنتاج )كدراسة 
 ادلنتج من الورشات اىل ادلخازف اىل غاية تسليمو للمستهلك وتتعدى يف بعض ادلؤسسات اىل ما بعد البيع.

اإلنتاج شلا ساىم يف زيادة ازداد االىتماـ هبذه ادلصاريف خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي مس وسائل وطرؽ       
 مصاريف البيع والتوزيع سواء تلك ادلتعلقة بتصريف ادلنتجات أو تلك ادلتعلقة باألحباث والدراسات التسويقية.

                                                           
1
 هناك من يسميها بالمصاريف التجارية. 
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أصبحت ىذه ادلصاريف دتثل نسبة كبَتة من رلموع ادلصاريف اليت تتحملها ادلؤسسة حيث تفوؽ يف بعض       
التجارية للمؤسسة يف أدى اىل زيادة االىتماـ هبا دلا ذلا من أثر على السياسة األحياف ادلصاريف الصناعية، وىذا 

 احلصوؿ على أسواؽ جديدة.
أخذ معايَت التغَت بعُت االعتبار، إف التنبؤ بتطور نشاط ادلؤسسة يفرض عرض لبعض مصاريف البيع والتوزيع:  -9

تصنيف مصاريف البيع والتوزيع اىل ثالثة أنواع دوف اعلاؿ مفاىيم األعباء ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وىذا يقودنا اىل 
 أساسية ىي: ادلتغَتة، الثابتة وشبو ادلتغَتة.

بتغَت ىذا األخَت بنفس النسبة ويف نفس يرتبط ىذا النوع من ادلصاريف حبجم ادلبيعات إذ تتغَت المصاريف المتغيرة: 
االجتاه ويشمل: مصاريف التغليف، مصاريف النقل، عموالت البيع )ويستثٌت منها اجلزء الثابت( مصاريف 

 التخزين،...اخل.
ليس ذلذا النوع من ادلصاريف عالقة حبجم ادلبيعات وتتحملها ادلؤسسة حىت يف حالة عدـ البيع، الثابتة:  المصاريف

رتبطة أكثر هبيكل ادلؤسسة وتقسيمها اىل أعباء مباشرة وأخرى غَت مباشرة يسهل عملية التحليل بواسطة اذلامش فهي م
 على التكاليف ادلتغَتة حسب طريقة التكاليف ادلتغَتة.

نوع  حتميلها دلنتج أومصاريف البيع والتوزيع الثابتة ادلباشرة: ال ترتبط ىذه ادلصاريف حبجم ادلبيعات ولكن ؽلكن  -
معُت من ادلنتجات، كمصاريف اإلعالف وترقية ادلبيعات، مصاريف ادلعارض، مصاريف الدراسات واألحباث ادلتعلقة 

 بالسوؽ، مصاريف طرح منتج جديد.
مصاريف البيع والتوزيع الثابتة غَت ادلباشرة: ال تتعلق ىذه كذلك حبجم ادلبيعات لكنها ترتبط بعدة أنواع من  -

ة، موظفي سلزف ادلنتجات ريف ادلتعلقة بادلوظفُت ) الرواتب واألعباء االجتماعية لإلدارة التجاريادلنتجات، كادلصا
ادلنتهية، رواتب شلثلي البيع( كما ؽلكن اضافة مصاريف النقل ذلؤالء ادلوظفُت، ادلصاريف ادلتعلقة باحملالت اليت تشغلها 

، الصيانة، التأمينات، االضاءة، احلراسة ( ومصاريف أخرى:  األقساـ التابعة لوظيفة ادلبيعات ) كاالمتالؾ، االغلار
 كاإلشهار اخلاص بادلؤسسة ) باسم ادلؤسسة وليس باسم منج من منتجاهتا(.

 المصاريف شبو المتغيرة: 
اجلزء اآلخر هبيكل إدارة ادلبيعات، كمصاريف  يرتبط جزء من ىذه ادلصاريف حبجم ادلبيعات يف حُت يرتبط      

 اذلاتف ادلخصص لبيع ادلنتجات.
اذلدؼ من تقدير مصاريف البيع والتوزيع الالزمة لتنفيذ ادلوازنة التقديرية للمبيعات تقدير مصاريف البيع والتوزيع:  -9

 ىو متابعة ومراقبة ىذه ادلصاريف.
النتائج السابقة مع اجراء التعديالت الالزمة دتاشيا مع التعديالت يف  غالبا ما يتم تقدير ىذه ادلصاريف على أساس

 حجم ادلبيعات.
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  :مبا أف ىناؾ عالقة طردية بُت حجم ادلبيعات وىذا النوع من ادلصاريف فإف تقديرىا تقدير المصاريف المتغيرة
مجيع األحواؿ، ففي حالة  ي ال يكوف صحيحا يفيتم بتطبيق نسبة معينة عل حجم ادلبيعات، ااَل أَف ىذا الرأ

الكساد مثال حتتاج ادلؤسسة اىل زيادة مصروفاهتا التجارية لتضمن بقاء حجم ادلبيعات على ما كاف عليو قبل حلوؿ 
 فًتة الكساد.

 ىذه ادلصاريف ال ترتبط يف ادلدى القصَت حبجم ادلبيعات فإف تقديرىا يتم على : مبا أَف تقدير المصاريف الثابتة
 مبلغ األعباء احململة سابقا والناتج عن التعديالت ادلتوقعة وىذا يفرض:أساس تصحيح 

 دراسة حجم ىذه ادلصاريف يف السنوات السابقة؛ -
 حصر أثر كل ارتفاع أو اطلفاض أو اضافة أو حذؼ لبعض من ىذه ادلصاريف على حجم ادلبيعات ادلتوقعة؛ -
 ترغبو ادلؤسسة؛البحث عن أفضل توليفة للوصوؿ للهدؼ التجاري الذي  -

غَت أَف ىذا العمل غالبا ما يكوف صعبا ألَف العالقة اليت تربط بُت ىذه ادلصاريف ومستوى ادلبيعات ليست دائما 
مباشرة وال ثابتة، وذلذا غلب أف يتم التقدير يف ضوء ما تراه ادلؤسسة مناسبا لتحقيق أىدافها، حبيث ال تكوف ىذه 

ادلركز ادلايل للمؤسسة وال ضئيلة تؤدي اىل حتقيق اذلدؼ ادلنشود، بل غلب أف يكوف ادلصاريف ضخمة مبا يؤثر على 
 مبلغ ىذه ادلصاريف  كافيا إلصلاز الربنامج وؽلكن اف تتحملو السنة ادلالية للمؤسسة.

  :زء مبا أَف ىذه ادلصاريف ليست متغَتة كليا وال ثابتة كليا، غلب الفصل بُت اجلتقدير المصاريف شبو المتغيرة
 الثابت منها واجلزء ادلتغَت واحلاؽ كل جزء بالعناصر ادلناسبة لو وذلك باستعماؿ العالقة التالية:

Y= 𝜶     
 : اجلزء الثابت.b: اجلزء ادلتغَت ،         αحيث: 

الدقة ذه ادلصارؼ باستعماؿ عدة طرؽ وأكثرىا استعماال طريقة ادلربعات الصغرى، وتبعا لدرجة يتم تقدير مثل ى
 ادلطلوبة يف التحليل ختتار إدارة ادلبيعات الطريقة اليت تستعملها يف التقدير .

 
 

 
 

 
           

  


